CORONA PROTOCOL BATAVIA SWIM
vanaf 26 januari 2022

AANWIJZINGEN VOOR DE ZWEMTRANINGEN IN DE KOPLOPER
badweg 2, Lelystad

HOUD BUITEN HET WATER ALTIJD 1,5 METER AFSTAND TOT IEDEREEN
EN VOLG ALTIJD DE AANWIJZINGEN OP VAN DE CORONA-TOEZICHTHOUDER
- Bij binnenkomst van het zwembad via de hoofdingang is een mondkapje
		 verplicht tot aan het bad, voor iedereen van 13 jaar en ouder.
- Bij binnenkomst wordt geldige QR code en ID gevraagd voor toegang tot de
		 kleedruimtes en zwembaden, aan iedereen van 18 jaar en ouder. De check zal worden
		 uitgevoerd door de corona toezichthouder van Batavia Swim.
		
		

Uitgezonderd van de QR-check zijn personeel, trainers en officials. Trainers dragen
het trainersshirt bij binnenkomst.

- Publiek is bij trainingen en wedstrijden toegestaan ook zij houden 1,5m afstand tot elkaar.
- Bij de ochtendtrainingen worden zwemmers van 18 jaar en ouder bij binnenkomst
		 gecontroleerd door de Corona-toezichthouder.

Vragen? communicatie@bataviaswim.nl

CORONA-TOEZICHTHOUDER
Bij de trainingen is een Corona-toezichthouder aanwezig (dit kan een trainer zijn in een
dubbelfunctie die er op toe ziet dat iedereen zich aan de regels houd.
De Corona-toezichthouder is herkenbaar aan een geel fluoriserend hesje.
Iedereen die zich niet aan de regels houdt kan naar huis worden gestuurd.

•
•
		
		
•
		

BLIJF THUIS ALS

Iemand in jouw huis positief getest is op het coronavirus (volg advies GGD).
Als jij of iemand in jouw huis een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); nadat iedereen in huis weer minimaal 24 uur klachtenvrij is
mag je weer zwemmen.
Als je in thuisisolatie zit omdat je in contact bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is
vastgesteld totdat de thuisisolatie periode voorbij is.

- SCHUD GEEN HANDEN - GEEF GEEN HIGH FIVES OF BOKS - HOEST EN NIES IN JE ELLEBOOG - GEBRUIK PAPIEREN ZAKDOEKJES -

